
P R O T O K O Ł   NR  9/2008 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 
Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Terenami odbytego 

 w dniu 2 lipca 2008 roku. 
 

     W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą 
obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  
Ponadto w posiedzeniu jako zaproszony gość brał udział  Pan Stefan Goryczka  – 
Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i gospodarki Nieruchomościami. 

     Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji – Tomasz Lesiak 
 
Przyjęto następujący porządek obrad : 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Przyjcie informacji w zakresie stanu zagospodarowania mienia Powiatu 

na dzień 30.06.2008 r. 
4. Wyjazd w teren celem zapoznania się z funkcjonowaniem miejskiego 

wysypiska śmieci w Pukaninie. 
5. Sprawy róŜne  
6. Zamkniecie posiedzenia 

 
Ad. 1 Otwarcia obrad Komisji o godzinie 1200 dokonał jej Przewodniczący Tomasz 
Lesiak, witając zaproszonych gości oraz członków Komisji. 
Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do 
podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu 
z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
Do treści powyŜszych protokołu uwag nie zgłoszono. 
Został on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Ten punkt porządku obrad obejmował przyjęcie informacji 
w zakresie stanu zagospodarowania mienia Powiatu na dzień 30.06.2008 r. 
Członkowie Komisji otrzymali pisemny materiał obejmujący wykaz mienia oraz 
stan jego zagospodarowania.   
Omawiając poszczególne pozycje z przedmiotowego wykazu Pan Stefan Goryczka  
– Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i gospodarki Nieruchomościami zwrócił 
uwagę, iŜ odrębnie umieszczono nieruchomości będące w administracji oświaty oraz 
słuŜby zdrowia. Stan zagospodarowania tych nieruchomości nie ulega zmianą. 
 Inaczej przedstawia się w zakresie nieruchomości wchodzących w skład 
kompleksów gruntów w Rawie Mazowieckiej przy ul. Reymonta, Opoczyńskiej oraz 
tzw. „makarówka”. Tereny te naleŜą do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
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i Rawskiej Strefy Przedsiębiorczości.  W stosunku do działek nr 308/27, 308/34 
i 308/18 o powierzchni ok. 11.5 ha złoŜony został wniosek o ich włączenie do 
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Trwają prace związane z koncepcją 
zagospodarowania działki nr 76 o pow. 13.2 ha tzw. „glinianek” na dzień dzisiejszy 
grunty te zagospodarowane są rolniczo.  
W tym miejscu Radny Włodzimierz Michalak zwrócił się o informację związaną 
z planowanym zagospodarowaniem nieruchomości po byłym ośrodku zdrowia 
w Kurzeszynie. 
Odpowiadając Dyrektor Goryczka stwierdził, iŜ nieruchomość ta pozostaje 
w dalszym ciągu w uŜytkowaniu SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. Podmiotem 
zainteresowanym przejęciem tej nieruchomości jest Gmina Rawa Mazowiecka. 
Trwają aktualnie rozmowy z mieszkańcami wsi oraz władzami gminy w zakresie jej 
dalszego zagospodarowania. 
 
Ad. 4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował wyjazd w teren celem zapoznania 
się z funkcjonowaniem miejskiego wysypiska śmieci w Pukaninie. 
 
Ad. 5 W tym punkcie obejmującym sprawy róŜne głosów nie było. 
 
Ad. 6 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów  
w dyskusji Przewodniczący Komisji – Tomasz Lesiak dokonał o godzinie 15:00 
zamknięcia posiedzenia Komisji. 

W załączeniu : 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 

Przewodniczący Komisji  Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji 
i Gospodarki Terenami 
         (-) Tomasz Lesiak 
 

 


